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Dobrovoľný hasičský zbor má nové, moderné priestory. Čokoro sa presťahuje z námestia do areálu obecného dvora.
Na prestavbu obec získala dotáciu z ministerstva vnútra 30-tisíc eur, ďalších viac ako 40-tisíc investovala z rozpočtu.

ČO NOVÉ U HASIČOV



V dobrovoľnom hasičskom zbore patril koniec prázdnin deťom z obce a ich rodičom. Strávili sme spoločné slnečné popoludnie, deti si mohli zasúťažiť, vyskúšať niektoré hasičské úlohy,
povoziť sa na hasičskom aute. Na zvedavé otázky detí, ale aj rodičov odpovedali členovia dobrovoľného hasičského zboru (DHZ). Na záver mladí hasiči predviedli ukážku požiarneho
útoku s vodou. Každý za zvládnuté úlohy dostal malú odmenu.
V septembri sme sa na Rajčuliáde zúčastnili Veličnianskeho kotlíku. Počas októbra je čas na kontrolu a postupné zazimovanie hasičskej techniky. V novembri budeme vo Veličnej organizovať jesenné inštruktážno-metodické zamestnanie DHZ nášho okrsku. V decembri opäť zorganizujeme pre členov výročnú členskú schôdzu, na ktorej zhodnotíme rok 2018 a stanovíme si ciele na ďalší. Na záver by som chcela v mene DHZ Veličná poďakovať firme ARBET, ktorá nám kúpila športové prilby. Nahradili staré a prispeli k väčšej bezpečnosti mladých
hasičov. Veľká vďaka patrí aj všetkým aktívnym členom za ochotu a čas, ktorí venujú práci v zbore.
Barbora Dibdiaková

 SPRAVODAJSTVO

ROZHOVOR

BLÍŽIA SA KOMUNÁLNE VOĽBY


Onedlho sa skončí volebné obdobie
2014-2018 a veličniansku samosprávu čakajú nové voľby. Čo podstatné
sa uplynulé štyri roky udialo sme
sa rozprávali so starostom Danielom Laurom.

1. Máte takmer za sebou prvé
volebné obdobie, ako ho hodnotíte?
Keď som začiatkom
roku 2015 nastúpil
do funkcie starostu,
netušil som, že práca
v tejto funkcii je tak
časovo náročná. Kto
to nezažil, asi to ani
nepochopí. Zodpovedné vykonávanie
tejto funkcie vás dokáže obrať o všetko, čo človek pred tým
nezanedbával, rodinu, voľný čas, spánok, pohodu a niekedy
aj zdravie. A keď občania ocenia vaše výsledky, chcete ďalej
napredovať, niekedy až na hranicu svojich síl a všetko ostatné ide bokom. Moja manželka hovorí, že som sa druhýkrát
oženil a za ženu som si zobral obec. Napriek tomu môžem
povedať, že ma táto práca počas uplynulých štyroch rokov
napĺňala. Hovorí sa, že ak sú spokojní občania, spokojný je aj
starosta. Aj keď k spokojnosti máme ešte ďaleko.

2. Na fungovaní obecnej samosprávy sa podieľalo aj deväť poslancov. Aká bola spolupráca s nimi?
Podobne ako starostu aj poslancov si vyberajú voliči a nech
už to dopadne akokoľvek, hlavný cieľ orgánov samosprávy
by mal vždy byť spoločný, zveľaďovanie obce a skvalitňovanie života občanov. Ako predstaviteľ samosprávy môžem
konštatovať, že zloženie poslaneckého zboru bolo optimálne. A aj keď nie vždy sme našli spoločnú zhodu, ich prácu
hodnotím veľmi pozitívne. K svojim poslaneckým povinnostiam pristupovali zodpovedne. Nestalo sa ani raz za celé volebné obdobie, aby zastupiteľstvo nebolo uznášaniaschopné,
pritom som zvolal celkom 37 zasadnutí. Zároveň musím oceniť ich podporu, ktorá smerovala do rozvoja kultúrno-spoločenskej, sociálnej a hlavne investičnej oblasti, ako aj ich
prístup k plneniu si povinností v obecných komisiách ako
poradných orgánoch obecného zastupiteľstva. Počul som, že
viaceré samosprávy nám takéto zloženie závideli.

Pribúdajú domy, pribúdajú obyvatelia, stavia sa v rôznych
častiach dediny. Od roku 2012 vzrástol počet obyvateľov o
viac ako 260 na súčasných 1322, pričom najväčší nárast sme
zaznamenali za uplynulé tri roky. Veľkým potešením je pre
mňa stály príliv mladých rodín a rodín s deťmi, čo dáva veľké predpoklady k ďalšiemu rozvoju. V októbri sme evidovali
341 detí do 18 rokov, z toho 289 detí do 15 rokov. Ak to takto
pôjde ďalej, onedlho vyrovnáme historický počet z roku
1 828 kedy žilo v obci 1 536 obyvateľov. So zvyšovaním počtu obyvateľstva sa zvyšujú aj ich nároky. Preto sme sa pri riadení samosprávy snažili prijímať také rozhodnutia, ktoré by
uspokojovali bežné životné potreby občanov. Rozhodli sme
sa pre rekonštrukciu materskej školy a zvýšili tak jej kapacitu z 26 na 42 detí. Vybudovali sme športovo-oddychový areál Rajčula park pre rôzne vekové kategórie. Okolie bývalej
evanjelickej školy sme pretvorili na park oddychu, ktorému
sme dali názov po slávnom rodákovi Petrovi Bohúňovi. Začali sme s revitalizáciou námestia v okolí urbárneho domu.
Podarilo sa nám zmodernizovať verejné osvetlenie, zrenovovať priestory obecného úradu, vrátane bezbariérového
vstupu do kultúrneho domu. Obohatili sme detské ihrisko v
Revišnom o nové detské prvky a nový altánok s prípojkami
vody a elektrickej energie. Vybavili sme domácnosti novými
kompostovacími zariadeniami na kompostovanie biologicky rozložiteľného odpadu.
5. Čo považujete za najväčší prínos pre Veličnú?
Nikdy som nad tým takto neuvažoval. Snažím sa pracovať
tak, aby všetko malo svoj zmysel. Niektorým výsledkom
predchádza mravenčia práca, ktorá prinesie svoje ovocie
oveľa neskôr a možno aj ten najväčší prínos pre niekoho
nemusí byť prínosom. Mňa osobne teší, že sa nám od roku
2014 podarilo zveľadiť majetok obce o viac ako 713-tisíc eur,
na hodnotu takmer 1 milión 630- tisíc eur. Za uplynulé štyri
roky obec preinvestovala takmer 700-tisíc, z toho 404-tisíc
eur pri investovaní pomohlo čerpanie dotácií. Je žiadúce pokračovať v tomto trende a pokúšať sa o ďalšie možnosti získania finančných zdrojov, keďže rozpočet obce na investície
väčšieho rozsahu nepostačuje.

4. Akým smerom sa v súčasnosti uberá vývoj obce?
Mňa ako starostu teší, že rozvoj obce neustále napreduje.

6. Už teraz vieme, že v nasledujúcich voľbách nemáte
žiadneho protikandidáta. Aké sú teda vaše vízie v ďalšom období?
Myslím si, že je potrebné dokončiť, čo už máme rozpracované. Tým je výstavba domu smútku a ciest do cintorína. Pred
dokončením je aj rekonštrukcia hasičskej zbrojnice, ktorú
premiestnime do areálu obecnej prevádzky. Splnili sme všetky predpoklady pre získanie stavebného povolenia pre výstavbu novej železničnej zastávky, ďalší postup bude záležať
na ministerstve dopravy. Dôležitou plánovanou akciou bude
výstavba zberného dvora a jeho prevádzkovanie. Pre občanov Revišného plánujeme skvalitnenie povrchu cestného
telesa v dĺžke 1,6 km poza potok Orvišník, zavedenie osvetlenia na cintoríne a vybudovanie protipovodňových opatrení.
V našom záujme je ukončiť dlhotrvajúci proces územného
posúdenia výstavby inžinierskych sietí pre plánovanú IBV
II v Revišnom. Pre zvýšenie bezpečnosti občanov budem v
zastupiteľstve presadzovať pokračovanie výstavby cestných
chodníkov smerom do Revišného a vo Veličnej popri hlavnej ceste na Banisko. Do plánu výstavby by som rád zaradil
prístavbu kultúrneho domu a prírodného amfiteátra. Určite
budeme hľadať financie na rekonštrukciu kaštieľa, na ktorú
sme získali všetky potrebné povolenia. Vyhliadkovým zámerom by malo byť prebudovanie bývalého obecného úradu
na dom služieb. Radi by sme začali s plánovaným odkanalizovaním obce, ale pre zložitý proces financovania si termín
netrúfam odhadnúť.

Stará autobusová zastávka na krížnych cestách

Nová autobusová zastávka na krížnych cestách

Obecná prevádzka pred obnovou

Po obnove

3. Darilo sa vám naplniť svoje volebné ciele?
Program rozvoja, ktorý sme občanom v roku 2014 predstavili, sa nám podarilo naplniť takmer do bodky. Spomeniem
vybudovanie peších chodníkov od obecného úradu ku katolíckemu kostolu, na zákrute ku materskej škole. Zrealizovali
sme časť chodníka od hlavnej cesty smerom do Revišného.
Zrekonštruovali sme autobusové zastávky pri kaštieli a na
krížnych cestách a vysporiadali vlastnícke vzťahy pozemkov, na ktorých sú postavené. Vytvorili sme podmienky pre
výstavbu nového supermarketu potravín a radovú výstavbu
rodinných domov na ulici za kaštieľom. Získali sme pozemky pod cesty, ktoré povedú od supermarketu až do cintorína.
S budovaním domu smútku, ktorému predchádzal zdĺhavý
proces majetko-právneho vysporiadania pozemkov, budeme môcť začať po vydaní stavebného povolenia na jar budúceho roku. O tom, či sme našou prácou občanov uspokojili,
nakoniec rozhodnú v nasledujúcich voľbách.



Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil
voľby do orgánov samosprávy obcí na sobotu 10. novembra 2018 v čase od 7. h – 22. h.
Miesto konania volieb: Veličná kultúrny dom
O post starostu obce Veličná sa v nastávajúcich komunálnych voľbách uchádza jeden nezávislý kandidát.
O deväť miest v obecnom zastupiteľstve zabojuje 10
uchádzačov v jednom volebnom obvode, z ktorých sú
štyria nezávislí kandidáti a šiesti sú nominovaní politickými stranami.
Na stránke Ministerstva vnútra SR v položke „voľby
a referendum" (link: http://www.minv.sk/?volby-oso2018) nájdete k voľbám všetky potrebné informácie.

KANDIDÁTI NA STAROSTU



Obec Veličná uverejňuje podľa § 178 ods. 2 zákona č.
180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby starostu obce :
1. Daniel Laura, Ing., 55 r., starosta, nezávislý kandidát

KANDIDÁTI NA POSLANCOV



Obec Veličná uverejňuje podľa § 173 ods. 2 zákona č.
180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do obecného zastupiteľstva podľa jednotlivých volebných obvodov:

1. Pavol Dibdiak, Ing.,40 r., geodet, nezávislý kandidát
2. Daniela Gazdíková, MUDr., 61 r., lekárka, Národná koalícia
3. Anna Hrabalová, 72 r., dôchodkyňa, Slovenská národná strana
4. Peter Ištván, RNDr., 57 r., stredoškolský pedagóg-zástupca riad. školy, nezávislý kandidát
5. Maroš Juhas, 42 r., technik, Národná koalícia
6. Miloslava Škutová, 55 r., lisárka,
Kresťanskodemokratické hnutie
7. Ján Šuvada, 52 r., podnikateľ, nezávislý kandidát
8. Miroslav Telúch, 42 r., živnostník, Kresťanskodemokratické hnutie
9. Štefan Vankúš, 48 r., živnostník, nezávislý kandidát
10. Ľubica Žúborová, 67 r., dôchodkyňa, Národná
koalícia
Vo volebnom obvode sa volí 9 poslancov.

VELIČNÚ NAVŠTÍVIL CIRKUS



Po prvý raz v histórii obce k nám zavítal medzinárodný cirkus Metropol. Cirkusové vystúpenia
artistov, domácich, ale aj exotických zvierat mohli
sledovať obyvatelia blízkeho okolia počas štyroch
predstavení. Cirkusanti mohli byť tiež spokojní,
predovšetkým z početnej návštevnosti a detí, ktoré
odchádzali z predstavení plné pekných zážitkov a s
úsmevom na tvári.

 SPEKTRUM

RAJČULIÁDA



V nedeľu 2. septembra zaknihovalo jubilejný piaty ročník
športovo-súťažné podujatie detí a rodičov pod názvom
Rajčuliáda. Organizuje ho obecný úrad a športové združenie Orava Slovakia od roku 2014. Akcie sa zúčastnilo
asi 150 detí do 13 rokov. Už tradične sa súťažilo vo varení gulášu, tento rok sa zúčastnilo osem družstiev. Porote,
ktorej predsedal Ján Rosinský, najviac chutil guláš od Susedov zo Záhumnia, druhí skončili Belanskí kuchtíci, tretie miesto si vybojovali dobrovoľní hasiči z Veličnej.
Vyvrcholila aj posledná disciplína súťaže Veličná versus
Revišné kategóriou detí, ktorú vyhrali deti z Veličnej.
Rozhodli tak o celkovom víťazstve Veličnej v pomere 4:3.
Veličná si od starostu Daniela Lauru prevzala putovný
pohár. V kultúrnom programe vystúpila domáca folklórna skupina Čečina. Všetky deti dostali sladké odmeny a
vecné darčeky.

OBEC SI UCTILA SENIOROV



V roku 1990 vyhlásilo valné zhromaždenie Organizácie spojených národov október za mesiac úcty k starším.
Tohtoročné slávnostné stretnutie so seniormi zorganizoval
obecný úrad v piatok 19. októbra. Prítomných privítal starosta Daniel Laura, ktorý poďakoval dôchodcom za obetavú
a príkladnú prácu a za prínos pri rozvoji obce.
Slávnostnú báseň predniesla riaditeľka materskej školy Ivana Drobulová. Programom sprevádzal poslanec Ján

ZO ŽIVOTA ŠKÔLKY

Šuvada. Pred starkými vystúpili škôlkari, juniorský tanečný pár Filip Mesároš a Vanesa Baranová v štandardných
a latinsko amerických tancoch, ktorý obsadil 2. miesto na
tohtoročných majstrovstvách Slovenska, hudobná skupina
Mimo mesta so sólistkou Miškou Dibdiakovou a folklórna
skupina Orava z DK. Predstavitelia samosprávy si uctili aj
štyridsať jubilujúcich občanov, ktorým odovzdali vecné
darčeky.



September pominul, život v materskej škole sa už opäť točí
na plné obrátky. Deti si zvykajú na pravidlá, režim, našli si
nových kamarátov a zistili, že s hračkou sa treba podeliť,
že existujú čarovné slovíčka a že pani učiteľky sú ako mamy. A že tá polievka, ktorú doma nevaria, je aj tak dobrá a
máme šikovné tety kuchárky. Za mesiac sme stihli navštíviť
divadelné predstavenie a učili sa pravidlá na dopravnom
ihrisku. Október patrí starkej a starkému, babke a dedkovi.
Vedia to aj naši najmenší a preto usilovne nacvičujú básne,

LUCIA ODBEHLA SVOJ PRVÝ POLMARATÓN

spievajú a tancujú. A samozrejme, veľmi sa tešia na potlesk.
V druhej polovici októbra organizujeme spolu s rodičovskou radou burzu detského oblečenia a hračiek. Týmto
srdečne pozývam maminy, či už na predaj alebo kúpu nepotrebného oblečenia – vzájomne si pomôžeme a strávime
príjemné popoludnie. Dátum a informácie budú zverejnené
na plagátoch po obci. Tešíme sa na vás!
Ivana Drobulová



Lucii Vlčákovej sa začiatkom októbra darilo na polmaratóne v Poľsku. Na tejto trati sa predstavila premiérovo a hneď z toho
bolo šieste miesto v kategórii Elite women.

 SPEKTRUM, RUBRIKA

KOMPOSTOVANIE V ZÁHRADE

SPOLOČENSKÁ KRONIKA



Kompostovanie je prírodný, riadený = kontrolovaný proces za prístupu vzduchu. Kompostovaním premieňame pôvodné organické látky tzv. bioodpad (napr. tráva, lístie, podrvené konáre, zvyšky z ovocia a zeleniny) na kvalitné
hnojivo = kompost pre našu záhradku. Proces kompostovania prebieha pomocou živých pôdnych organizmov (napr.
dážďovky, roztoče, mravce) a mikroorganizmov, ktoré spoločne premieňajú bioodpad na plnohodnotné hnojivo =
kompost.
Domáce kompostovanie má tú výhodu, že vieme, čo si do kompostu dáme a výsledný kompost ostáva priamo využiteľný pre naše potreby. Môžeme takto vrátiť záhradke živiny, ktoré sme z nej formou úrody odobrali.
Význam kompostu:

1. Používaním kompostu pôdu obohacujeme o organické
látky a humus.
2. Zlepšujeme mechanicko-fyzikálne vlastnosti pôdy, najmä pórovitosť a vlhkosť pôdy.
3. Zlepšujeme fyzikálno-chemické vlastnosti pôdy – kompost dokáže na seba viazať ťažké kovy a dusičnany.
4. Humus, ktorý je v komposte, zvyšuje odolnosť pôdy
proti okysleniu.
5. Zlepšujeme biologické vlastnosti pôdy – zvyšujeme
množstvo pôdnych mikroorganizmov.

6. Kompostom zabezpečíme rastlinám dostatok živín počas celého vegetačného obdobia.
7. Zvyšujeme výnosy pestovaných plodín a zlepšujeme
ich kvalitu.
8. Používaním kompostu znižujeme riziko výskytu chorôb
a škodcov pri pestovaní ovocia a zeleniny.
9. Použitím kompostu pri výsadbe zabezpečíme úspešnejšie zakorenenie nielen priesadám, ale aj stromom a
krom.
Dominika Ďurišová



Prisťahovaní do našej obce od júla 2018:
1. Vanesa Javoreková
2. Ján Kováčik
3. Alena Kováčiková
4. Ján Kováčik ml.
5. Anna Kováčiková
6. Mgr. Martin Rosinský
7. Mgr. Viola Rosinská
8. Margita Rosinská
9. Martin Rosinský ml.
10. Eva Štefanigová
11. Linda Štefanigová
12. Alexandra Štefanigová
13. Emily Štefanigová
Odsťahovaní z našej obce od júla 2018:
1. Pavlína Sklouzová
2. Ing. Andrea Štubendeková
Narodení od júla 2018:
1. Adam Daniel Kubačka
2. Timea Jurášková
3. Adela Mikulajová
4. Peter Líška

Zomrelí od júla 2018:
1. Michal Pagáčik (*1930)
Jubilanti

V auguste 2018 oslávili významné životné
jubileum občania:
65 rokov – Agneša Kajanová
80 rokov – Viera Pracná

V septembri 2018 oslávili významné životné
jubileum občania:
60 rokov – Ján Labda, Štefan Laštík
70 rokov - Rozália Mešková, Oľga Stankievičová
V októbri 2018 oslávili významné životné
jubileum občania:
65 rokov – Žofia Dudášová
80 rokov - Margita Lopeňová
Počet obyvateľov: 1321

VÝVOZ ODPADOV V ROKU 2018

AK NEZAČNEME TRIEDIŤ, BUDEME MUSIEŤ SIAHNUŤ HLBŠIE DO PEŇAŽENIEK
Vláda na svojom zasadnutí schválila návrh poplatkov za
skladovanie zmesového komunálneho odpadu na skládkach
s účinnosťou od 1. januára 2019. Toto navýšenie sa výrazne
dotkne aj našej obce a bude závisieť od toho, ako budeme my,
obyvatelia, triediť odpady.

Od budúceho roka bude poplatok za uloženie tony odpadu
na skládku diferencovaný do siedmich tried podľa úrovne
vytriedenia odpadu. Pri menej ako desaťpercentnej úrovni
vytriedenia bude v roku 2019 poplatok 17 eur za tonu, o rok
neskôr 26 eur za tonu a v roku 2021 ešte o sedem eur viac.
Pri viac ako 60-percentnom vytriedení bude v roku 2019 poplatok sedem eur, o rok neskôr osem eur a o ďalší rok 11 eur.
V súčasnosti je poplatok priemerne šesť eur.
"Účelom zvýšenia poplatkov za skládkovanie nie je vyberať

Najbližšie termíny zberu plastov:
28. 11. 2018
28. 12. 2018



od občanov viac peňazí, ale finančne znevýhodniť skládkovania odpadov, ktoré je posledné v hierarchii odpadového hospodárstva," zdôraznil minister životného prostredia
László Sólymos.
Slovensko podľa údajov Eurostatu z roku 2016 patrí medzi
členské štáty s najnižším podielom recyklovaného či kompostovaného komunálneho odpadu (približne 23 percent).
Väčšina komunálneho odpadu sa na Slovensku skládkuje (66
percent).

Aby Slovensko splnilo recyklačné ciele Európskej únie, musí
do roku 2035 znížiť skládkovanie pod 25 percent a v roku
2040 pod desať percent. Okrem toho musí Slovensko zvýšiť
recykláciu odpadu. Do roku 2025 má recyklovať 55 percent
komunálneho odpadu, v roku 2030 to má byť 60 percent.

POZEMKOVÉ ÚPRAVY POMÔŽU PRINIESŤ PORIADOK DO VLASTNÍCKYCH VZŤAHOV

Súčasná podoba pozemkových vzťahov na Slovensku je mimoriadne komplikovaná. Prevláda rozdrobenosť a hlavne
nejasnosť vlastníckych a užívateľských vzťahov. Riešením sú
pozemkové úpravy, ktoré môžu priniesť poriadok vo vzťahoch, skrátiť lehoty konaní, ale aj ušetriť nemalé prostriedky.
Rozdrobenosť vlastníctva pôdy a komplikácie v užívateľských vzťahoch majú na Slovensku korene v dedičskom
uhorskom práve a neskôr v kolektivizácii. Dôsledkom toho
vznikajú nevyjasnené a nevyvážené vzťahy medzi vlastníkmi a užívateľmi. Vlastníci majú problém dostať sa k užívaniu
svojich pozemkov. Najväčšie problémy majú malí vlastníci a
tiež mladí farmári.





Na Slovensku je v súčasnosti 8,4 miliónov vlastníckych parciel, 4,4 milióna evidovaných vlastníkov pozemkov a 100,7
milióna spoluvlastníckych vzťahov. Priemerný počet spoluvlastníkov na 1 parcelu je 11,93 a jeden vlastník v priemer
vlastní 22,74 parciel. Z kapacitných dôvodov možno začať
proces sceľovania v 120 katastrálnych územiach ročne, čo
znamená, že by celý proces trval približne 30 rokov. Už za desať rokov by teda bolo vidieť veľký efekt na celom Slovensku.
Dôležité je však zabezpečiť stabilný prísun financií, ktorý na
30 rokov odhadujeme na úrovni 800 až 850 miliónov.
Pozemkové úpravy sú jedným zo základných riešení vlastníckych práv k poľnohospodárskym a lesným pozemkom.

Vývoz komunálneho odpadu:
každú stredu (z pôvodného štvrtku)
Zber papiera vždy vopred oznámime.

STAVENÝ ÚRAD ZAČAL
SVOJU ČINNOSŤ 
Po vystúpení Veličnej zo spoločného stavebného
úradu zriadila samospráva vlastný stavený úrad
v priestoroch obecného úradu. Pre stránkový deň
zatiaľ vyčlenila pondelky a otváracie hodiny od
7.30 h do 15.30 h.
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